Zápis z předsezónní schůzky Ligy neregistrovaných (2018/2019)
Datum: 25.9.2018, Štěpánov
Účastníci:
Vedení LN:

Libor Hladík, Marcel Čmelík

Zástupci oddílů: HC Jenišovice, HC Řepníky, HC Otradov, HC Štěpánov, HC Skulls Hlinsko, HC
Radioaktivita Hostovice, HC Telecí
Zástupce rozhodčích:

Jiří Javůrek, Matěj Javůrek

Zástupce STK: Vladimír Menc, Jiří Budinský (zapisovatel)
Omluveni: HC Ostrov, HC Dynamo Rosice / Zaječice, HC Chlumětín, HC Tigers Pardubice
Neomluveni: -- SK Jokerit Skuteč
Projednávané body:
1. Seznam účastníků Ligy neregistrovaných pro sezónu 2018/2019
a. Účast v nové sezóně potvrdilo 12 mužstev. HC Horses Pardubice se tohoto ročníku
nezúčastní, HC Zaječice a HC Dynamo Rosice budou hrát ve společném mužstvu jako
loňskou sezónu.
b. Žádný nový účastník se nepřihlásil
2. Herní model
a. Odsouhlasen stejný herní model jako v loňské sezóně. Schváleny pouze dílčí změny:
- Všechny nadstavbové zápasy se budou hrát 3x20 minut, tedy i čtvrtfinále
- Semifinále Play-off o mistra ligy se bude hrát na dva vítězné zápasy. (v
případě remízy po dvou zápasech se bude hrát třetí rozhodující zápas.
Pokud ten skončí nerozhodně následuje prodloužení 3 na 3 na 5 min, poté
případně 5 nájezdů)
3. Startovné
a. Odsouhlaseno startovné ve výši 600 Kč. Zaplatili v hotovosti Otradov, Řepníky,
Štěpánov a Jenišovice. Ostatní pošlou na účet. Číslo účtu pošlu mailem. Startovné
nutno zaplatit do 5.10.2018.
b. Schválen příspěvek 1200 Kč na dvoudenní kurz rozhodčího pro nového rozhodčího.
Bude uhrazeno ze startovného.
4. Seznámení se stavem pokladny
a. V hotovosti zaplaceno 400 Kč za tresty z loňské sezóny týmem HC Řepníky. Zbylé
dlužné za tresty pošlou Jokerit (300 Kč) a Tigers Pardubice (300 Kč) na účet, viz. 3a)
b. Platby za sezónu 2017-2018
- Doména www.lnskutec.cz – 865 Kč
- Zapisovatel – 2000 Kč
- Oprava stránek (nefungovaly zápisy) – 900 Kč (Ondřej Váško)
- Poháry – 4968 Kč
- Platba startovného + 500 Otradov (na účet)

- Platba startovného + 500 Horses (na účet)
c. Dále eviduji dlužné startovné a tresty z 2016-2017 u mužstev Rosice/zaječice, Skulls,
Řepníky, Jokerit, Tigers – všem jsem poslal informace mailem.
5. Ostatní ujednání
a. Tresty se převádějí do nové sezony. Převedeny dva tresty, Jakub Kaňovský 4 zápasy a
Milan Vašíček 5 zápasů.
b. Před zahájením sezóny (do 5.10.2018 12hod) každé mužstvo (které tak již neučinilo)
odešle na mail cmelik@cmelik.cz soupisku. Soupiska může obsahovat maximálně 25
hráčů. Vždy alespoň jeden hráč musí být označen jako gólman (musí nastupovat na
pozici gólmana). Na soupisku je možné dopisovat hráče do 31.12.2018. (doporučuji
všem, požádat o případné vymazání hráčů ze soupisek se kterými nepočítáte, neboť
mazat ze soupisky od 6.10. není možné). Případné přestupy před sezónou jsou
v kompetenci nového klubu a hráče.
- Přestupy po uzávěrce (od 6.10.-31.12.2018) lze řešit pouze se souhlasem
obou týmů a hráče.
c. Seznámení mužstev s cenami za rozhodčí a časomíru. Ceny jsou následující a jsou
splatné hotově před zápasem:
- Základní část – rozhodčí 400 Kč, časomíra 200 Kč
- Nadstavba (čtvrtfinále a semifinále) – rozhodčí 2x400 Kč, časomíra 300 Kč
- Finále – rozhodčí 2x500 Kč, časomíra a hlasatel 500 Kč
d. Další informace od rozhodčích
- Povedlo se angažovat dva noví rozhodčí
- Základní část řídí rozhodčí sám. Pokud budou chtít mužstva nominovat dva
rozhodčí, musí si to sami domluvit s Jirkou Javůrkem.
- Rozhodčí upozornili, že budou pískat dle platných pravidel ledního hokeje.
Došlo ke změnám, které budou vystaveny na našem webu.
e. Vedoucí ligy Marcel Čmelík oznámil úmysl ukončit na jaře 2019 činnost ve výboru.
Hledejme nástupce. Zájemci se mohou hlásit na cmelik@cmelik.cz
Do začátku sezóny budou tyto pravidla zapracovány do herního plánu a pravidel.

Zapsal: Marcel Čmelík

